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RACC: 50 anys de confiança a Girona
Enguany el RACC celebra els 50 anys de
presència continuada a les comarques
gironines. El 1964 el Club escull Girona per
obrir la primera delegació de la seva història.
Ho fa a un local ubicat al número 30 de la
carretera de Barcelona, molt proper a
l’actual seu.
El repàs d’aquests cinquanta anys a les
comarques gironines fa palès que el RACC ha
viscut un fort arrelament no només a la
ciutat sinó a tota la demarcació. Prova d’això
n’és l’increment progressiu dels socis,
l’ampliació de serveis, l’organització de
proves esportives a diferents punts de la
província i el compromís d’analitzar i estudiar
la xarxa viària gironina per tal de millorar la
seguretat viària de tots els conductors.

LES XIFRES DEL RACC A GIRONA A
L’ACTUALITAT
Número de socis: 67.594 l’abril de 2014
Punts d’atenció: 12 punts presencials
•

4 delegacions: Girona capital -2-,
Olot i Puigcerdà

•

8 corresponsalies: Blanes,
Figueres, Banyoles, Lloret,
Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro i
Tossa de Mar

Assistències: 26.733 assistències
mecàniques realitzades el 2013
Autoescoles: 8 (Girona -2-, Banyoles,
Lloret, Figueres, Torroella de Montgrí,
Olot i Blanes )

A la portada, la
carretera de Tossa
de Mar, també
coneguda com la
dels 365 revolts,
durant els anys
cinquanta. A
l’esquerra, la plaça
del Vi de Girona
durant els anys
quaranta.
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Els antecedents: naixement dels clubs automobilístics
ELS AUTOMOBILISTES S’ASSOCIEN
Quan el 1887 Karl Benz construeix el primer
automòbil, un quadricicle impulsat per un
motor d’explosió, són pocs els que s’adonen
de les possibilitats que obrirà l’invent.
Entre aquests visionaris s’hi troba l’industrial
català Francesc Bonet, que el 1889
construeix el primer automòbil a Espanya.
Deu anys més tard, el militar i industrial
Emilio de la Cuadra produirà les primeres
unitats en sèrie, els La Cuadra.
Avançant-se al seu temps i seguint els seus
homòlegs europeus, el 1906 un reduït grup
d’automobilistes catalans s’associen formant
el que amb els anys es convertirà en el RACC
que coneixem actualment. L’objectiu que
persegueixen els impulsors no és altre que
prestar-se ajuda mútua i donar resposta a les
noves necessitats que genera l’automòbil.
A principis del segle XX circular amb vehicles
de motor és una aventura: les calçades no
estan preparades, no hi ha senyalització ni
reglamentació, la distribució del combustible
és complicada i una avaria mecànica fora de

les ciutats representa un entrebanc difícil de
superar.
Aquesta
incompatibilitat
entre
les
infraestructures i els avenços en matèria de
mobilitat es fa evident en el viatge cap a
França a través de la demarcació de Girona.
A inicis del segle XX, un automobilista no pot
anar al país veí si les rieres que creuen
l’actual N-II baixen més crescudes del que és
habitual.
A més, alguns punts de la demarcació com
Portbou resten completament inaccessibles
per als vehicles amb rodes. La població
fronterera no veu el primer cotxe fins el
1917, quan Francesc Guillamet aconsegueix
arribar-hi des de Figueres. Guillamet formava
part d’un grup d’automobilistes figuerencs
que l’estiu del 1917 va deixar la capital alt
empordanesa amb la intenció d’arribar a
Portbou. Era una excursió que requeria d’un
notable esperit aventurer ja que la carretera
entre Colera i la localitat fronterera estava
inacabada, plena de revolts i vorejava els
penya-segats. Un a un, els integrants de
l’excursió van anar abandonant i només
Guillamet va aconseguir arribar a Portbou.

Francesc Guillamet,
envoltat de veïns
del poble, posa
orgullós amb el seu
automòbil després
de convertir-se en
el primer en arribar
a Portbou en cotxe
(1917).
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Mig segle de dedicació a Girona
ELS ANTECEDENTS: CORRESPONSALS DEL RACC A
GIRONA
A principis del segle XX, el RACC desenvolupa
una vertiginosa activitat en tots els camps on
actua. Així, el 1908 neix la figura del
corresponsal: una xarxa de socis del RACC
d’arreu de Catalunya que dóna suport i
assistència tècnica als socis que circulen fora
de Barcelona. La tasca principal és garantir el
subministrament
d’olis
i
carburants
(aleshores no hi havia benzineres i el
combustible es venia a les adrogueries i
farmàcies), però amb poc temps els
corresponsals comencen a oferir altres
serveis relacionats amb l’allotjament o el pas
de fronteres. A la demarcació de Girona, el
primer corresponsal del RACC és el de Cassà
de la Selva.
A principis dels anys deu, el moviment
automobilístic comença a despertar a les
comarques gironines. Durant aquest període
les demarcacions de Girona, Lleida i
Tarragona sumen entre totes menys de doscents vehicles i la meitat es concentren a les
comarques gironines. Fora de les capitals de
província, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i
Olot són de les primeres poblacions a veure
circular un veí amb cotxe.

Aquest despertar de l’automobilisme lluny
de Barcelona fa que el RACC decideixi
replantejar la seva activitat. Fins aleshores,
malgrat tenir socis arreu de Catalunya,
l’entitat s’havia anomenat Reial Automòbil
EL CONTEXT HISTÒRIC DURANT ELS
PRIMERS ANYS DEL RACC
1907

1920

1928

1940
1948

1950

1
1964
1965
1971
1975

S’unifica el sistema de numeració
de matrícules. Fins aleshores,
cada ajuntament tenia un sistema
propi. A Girona, la GE-1 és per a
una Hispano Suiza
S’anuncia la construcció d’un pont
sobre el Fluvià, entre Figueres i
Corçà. L’obra es fa per iniciativa
privada i el RACC hi contribueix
amb 1.000 pessetes
Es presenta el primer projecte per
construir una xarxa d’autopistes.
S’hi ha previst l’enllaç Barcelonala Jonquera
Es reconstrueix el pont sobre el
Ter a Girona
El Govern torna a autoritzar els
viatges a França i el RACC
s’encarrega dels tràmits dels socis
que volen travessar la frontera
El
RACC
informa
de
la
reconstrucció de la carretera
entre Figueres i Cadaqués
Inauguració de la delegació a
Girona
Primera autoescola RACC a Girona
L’autopista arriba a Girona
Entra en servei el tram
d’autopista entre Girona i la
Jonquera
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Club de Barcelona, però el 25 de gener de
1910 la junta general de l’entitat canvia la
denominació a Reial Automòbil Club de
Catalunya, estenent així la seva esfera
d’acció.
Després del 1910 el Club nomena
corresponsals a Puigcerdà, la Jonquera i
Portbou. A aquestes poblacions frontereres
els corresponsals s’encarreguen de realitzar
els tràmits duaners. Per tal de poder entrar a
França, els automobilistes han de disposar
d’un tríptic i un carnet especials que els evita
dipositar la quantiosa fiança que exigeix el
govern francès. Aquests documents van ser
creats pels automòbils clubs de cada país,
que van negociar amb les autoritats
corresponents per aconseguir un consens
internacional entorn a l’acceptació del tríptic
i el carnet. Amb els anys, ser corresponsal del
RACC als punts fronterers esdevé una
professió. Els corresponsals també obtenen
beneficis a través de la venda de benzina, ja
que en molts pobles són els únics que
ofereixen aquest servei. Aquesta sensació
2

3

d’exclusivitat arriba a tal punt que el 1916 el
corresponsal del RACC a Arbúcies denuncia
davant del Club un veí que segons ell li vol fer
la competència.
LA PRIMERA DELEGACIÓ DEL RACC
Durant l’assemblea del 1957 s’anuncia que
s’està estudiant l’obertura de delegacions.
Tres anys més tard s’inicien les gestions per
obrir la primera delegació, inaugurada el
1964. La ciutat escollida és Girona per dos
motius: és la segona localitat catalana pel
que fa a nombre de matriculacions i està a
prop de la frontera francesa.
L’octubre del 1963 es troba el local adient a
la ciutat, uns baixos al número 30 de la
carretera de Barcelona, i el diumenge 7 de
juny de 1964 s’inaugura la primera delegació
del RACC, fet que la premsa d’aleshores
qualifica de “transcendente” i “relevante”. La
inauguració es fa coincidir amb l’arribada del
Ral·li de Catalunya, que aquell any tenia la
línia de meta fixada a Girona ciutat. La
cerimònia d’inauguració és presidida per
4

PEUS DE FOTO
1 Oficina que el RACC va posar en servei a la
Jonquera a mitjans dels anys cinquanta, per
atendre els socis que creuaven la frontera.
2 Cotxe barceloní i automobilistes a la ciutat
de Girona, a prop del Cafè Comercial, el 1913.
3 Cues a la Costa Brava el 1965.
4 Inundacions a la Costa Brava el 1965.
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l’aleshores bisbe de la ciutat, Narcís Jubany, i
hi assisteixen les principals autoritats de
l’època entre les quals el governador civil, el
militar, l’alcalde i diversos delegats
provincials. Emili Saguer Canal és escollit
delegat del RACC a Girona per les seves
bones relacions a nivell de ciutat i la seva
àmplia experiència en el món de l’automòbil.

serveis del Club. El 1981, el RACC ja ofereix
als seus socis un servei d’assistència complet
que cobreix pràcticament totes les
incidències que se’ls poden presentar en els
seus desplaçaments per Catalunya, Espanya i
Europa.

Los Sitios destaca dos dies després de la
inauguració que el RACC obre delegació a la
ciutat per atendre millor als socis en una
província “en que el número de automóviles
alcanza proporciones considerables”. El mitjà
lloa també la decoració del local i recull que
no s’havia escatimat en despeses.
Un any més tard, el RACC inaugura la seva
primera
autoescola
a Girona.
Les
instal·lacions s’ubiquen al carrer San Juan
Bautista La Salle i són descrites per la
premsa com “la escuela más moderna de las
que tenemos en funcionamiento”.
La decisió d’obrir delegacions a totes les
províncies catalanes referma l’atenció als
socis, la vocació social del RACC i la seva
voluntat d’esdevenir una entitat propera a la
ciutadania. A partir dels anys 60 s’amplien els

Sobre aquestes línies, inauguració de la
delegació del RACC a Girona, el 1964,
que va comptar amb la presència del
bisbe. A la columna anterior, imatge
històrica de la delegació del RACC a
Girona el dia de la seva inauguració.
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La tasca de la Fundació a la demarcació
ELS ANTECEDENTS: EL COMPROMÍS AMB LA
SEGURETAT VIÀRIA

El compromís del RACC amb la millora de la
xarxa viària és un dels eixos vertebradors de
l’entitat des de la seva creació i es suma a la
voluntat d’oferir serveis als conductors. A
principis del segle XX el gran problema per
als automobilistes era l’estat de les
carreteres. Ja aleshores el RACC juga un
paper molt actiu en aquest camp, impulsant
nombroses millores de la xarxa viària i
apropant-se a les administracions per
aconseguir-ne una major implicació. En
alguns casos, durant els anys 10 i 20 el RACC i
els
socis
individualment
supleixen
l’Administració on aquesta no arriba. El
RACC, per exemple, compra barreres per als
passos a nivell i anima als socis a denunciar
amb fotografies l’estat de les carreteres.

contribueix amb 1.000 pessetes. Durant
aquella època també s’acaba la carretera de
Tossa a Sant Feliu de Guíxols.
L’inici de la Guerra Civil i la instauració de la
dictadura van frenar el desenvolupament de
l’automobilisme i la xarxa viària, fet que va
repercutir de ple en l’activitat del RACC. Els
bombardejos, la falta de manteniment i el
pas de tancs deixen molt malmesa la xarxa
viària. El 1940 es reconstrueix el pont sobre
el Ter a Girona i no és fins el 1950 que el
Servei de Carreteres del RACC, acabat de
crear, pot informar finalment de la
reconstrucció de la carretera Figueres –
Cadaqués.
Després de la Guerra, el govern prohibeix
travessar la frontera i no és fins al 1948 que
es tornen a autoritzar els viatges a França,

Una de les accions més celebrades es viu el
1920, quan s’anuncia la construcció d’un
pont sobre el Fluvià, entre Figueres i Corçà.
L’obra es fa per iniciativa privada i el RACC hi
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tot i que amb moltes limitacions. El RACC
s’encarrega dels tràmits i, per tal de facilitar
els desplaçaments, el Club designa un nou
delegat a Puigcerdà el 1952 i un a la
Jonquera el 1954.

de Girona. Tanmateix, destaca especialment
l’estudi sobre la N-II que el RACC va
presentar el 2012.

Amb la dictadura, el RACC veu desaparèixer
la seva capacitat de pressionar els poders
polítics; el marge de maniobra en aquest
sentit és inexistent, de manera que el Club
opta per fer públiques les queixes de la
ciutadania.

El RACC des dels seus orígens va intervenir
de manera decisiva denunciant el mal estat
de carrers i carreteres, editant els primers
mapes, millorant la senyalització, etc. Ja el
1906 envia un telegrama al president del
Consell de Ministres perquè arrangui la
carretera de Barcelona a França. Una
reivindicació que, malgrat els anys passats,
continua ben viva.

EL NAIXEMENT DE LA FUNDACIÓ
La preocupació per la seguretat viària,
problema que s’havia accentuat amb els
anys, propicia la creació de la Fundació RACC
el 1994. Des dels seus orígens la Fundació
aposta per desenvolupar el paper de grup
d’influència en els temes de mobilitat a
través de l’innovador concepte europeu de
consumers protection que apliquen els
principals clubs d’Europa.
El desenvolupament del RACC el porta a ser
acceptat per la Federació Internacional de
l’Automobilisme (FIA) el 1998, fet que
implica l’entrada als grups de treball
internacionals que desenvolupen estudis i
investigacions de seguretat viària. La
Fundació creu i treballa entorn al concepte
de Fórmula 0 de la FIA, basat en la reducció
de la mortalitat viària a través de la millora
de les infraestructures, de la seguretat dels
vehicles i dels hàbits dels conductors.
Des de la seva creació, la Fundació realitza o
participa en un gran nombre d’estudis que
tenen les comarques gironines com centre
d’atenció. El RACC ha analitzat, entre altres,
les travesseres urbanes de Celrà i Bàscara, la
senyalització d’orientació de la Costa Brava i
Girona, el túnel de Bracons o el Parc Central

EL CAS DE LA N-II

Conscient de la preocupació social que
genera la carretera i de l’estat deficient de la
infraestructura per acollir tot el trànsit, el
RACC proposa el 2012 un seguit de mesures
per millorar la seguretat viària a la N-II, com
limitar a 90 km/h la velocitat màxima a tots
els trams excepte el desdoblat, prohibir els
avançaments com a norma general, pacificar
el trànsit a les travesseres urbanes a través
de semàfors, etc. Ja aleshores el RACC posa
en relleu el problema que suposa el trànsit
de vehicles pesants per la N-II, motiu pel qual
el Club es suma a les demandes d’altres
col·lectius i proposa a les administracions
l’eliminació o reducció dels peatges de l’AP-7
per als camions, per tal d’evitar el pas
d’aquests per la carretera convencional. El 19
d’abril de 2013, després de 80 dies de
protestes continuades i talls de carretera a
Bàscara, la Generalitat de Catalunya fa
efectiva la prohibició del pas de vehicles
pesants per la N-II.
Aquest ha estat un triomf de totes les
entitats que durant anys han reivindicat una
millora de la seguretat viària a la N-II i en el
qual el RACC ha aportat el seu gra de sorra a
través de la presentació d’estudis tècnics.
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Aposta esportiva per les comarques gironines
L’ESPERIT ESPORTIU DEL RACC
1916

1917

1964
1965
1969

El Club organitza la primera cursa
de regularitat, la Volta a
Catalunya. Recorregut: Olot,
Puigcerdà, Artesa de Segre,
Lleida, Tarragona i Barcelona (650
quilòmetres)
II Volta a Catalunya. Barcelona, la
Seu d’Urgell, Olot, Palafrugell,
Caldes de Malavella i Manresa
(835 quilòmetres)
El RACC organitza la primera
Pujada al Montseny
Ral·li de Girona
El Club impulsa la “I Subida en
cuesta a los Angeles”

En la vessant esportiva la relació del RACC
amb les comarques de Girona ha estat molt
intensa. A la dècada dels 60, en plena època
d’auge del món de la resistència
automobilística, el Club decideix impulsar la
Pujada al Montseny. La primera edició, amb
un recorregut de 15 quilòmetres, es disputa
el 26 d’abril de 1964. Només van caldre
quatre anys perquè la prova fos puntuable
pel Campionat d’Europa, amb una distància
de carrera de 16,3 quilòmetres (la més llarga
de la competició). El 1989 es va posar el punt
i final a la prova a causa de reivindicacions
ecologistes i per raons de seguretat.
Durant els anys 60, el RACC també impulsa
altres proves de pujada en costa a la
demarcació de Girona. El juny de 1969 la
delegació del RACC organitza la “I Subida en
cuesta a los Angeles”. “La Delegación del
RACC organiza esta serie de interesantes
pruebas para expansionar el deporte
automovilístico
entre
la
juventud
gerundense”, recollia el diari Los Sitios.

El 1988, el RACC fa un pas més per posicionar
Catalunya i Girona en el mapa de la
competició de motor i decideix ajuntar el
Ral·li Catalunya, organitzat pel Club, i el Ral·li
Costa Brava, donant lloc així al prestigiós
Ral·li Catalunya-Costa Brava. El 1991 la FISA
(actual FIA) atorga a aquesta prova la
categoria de Mundial.
El Ral·li Catalunya-Costa Brava, amb seu a
Lloret de Mar, permet portar el mundial de
ral·lis a la demarcació de Girona entre el
1991 i el 2004. La prova esportiva esdevé un
referent i en molts casos es posa com a
exemple gràcies, entre d’altres, a l’actitud
innovadora que edició rere edició mostra el
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RACC per millorar la seguretat viària i el
cronometratge.
La seu de la prova sempre havia estat a
Lloret de Mar i el recorregut de les primeres
edicions permetia cobrir una gran extensió
de terreny a la zona de Girona i del centre de
Catalunya.
Tanmateix,
el
2005
el
plantejament de la prova canvia i es mou
d’escenari, passant de la Costa Brava a la
Costa Daurada. Lloret de Mar no podia oferir

les noves característiques que requeria el
Mundial i la nova reglamentació de la FIA. Pel
RACC va ser una decisió difícil però obligada.
La presència gironina dins la llarga llista de
pilots RACC també és notable: la família
Servià –amb Salvador, Josep Maria i Oriol-,
Marc Blázquez, David Colldecarrera, Joan
Roca, Miquel Molina, Francesc Gutiérrez o
Xavi Riera són alguns dels noms més
destacats.

Imatge d’un
participant al Ral·li
Costa Brava de
1976, entre Sant
Hilari Sacalm i
Arbúcies
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El RACC a l’actualitat
Progressivament, el RACC passa de ser un
club d’automobilistes a ser un club de
persones. Aquest canvi revoluciona el
concepte d’assistència. Fins aquell moment,
s’oferia assistència mecànica, dirigida
exclusivament a l’automòbil. El RACC
decideix anar més enllà i amplia l’assistència
a la persona, i més tard a la família, el que es
convertirà en l’eix vertebrador de tot un
ventall de serveis.
El concepte del servei a la família està
plenament vigent, sota dos grans eixos
d’actuació: una oferta d’alta qualitat i una
clara voluntat de lideratge i innovació.
A l'actualitat, el RACC és l'automòbil club
més gran d'Espanya, amb gairebé 1 milió de
socis, i ofereix un ampli ventall de serveis
d'alta qualitat que cobreix les necessitats
dels seus socis, ja sigui des de l'assistència a
la llar fins a la telefonia mòbil. També
compta amb la xarxa d'autoescoles més gran
d'Espanya i amb tres escoles de conducció
segura. El RACC també està operant en el
sector d'assegurances i viatges. Fidel i
coherent als principis que van inspirar la seva
creació, el RACC continua innovant en els
seus serveis, treballa per a la seguretat viària
i la mobilitat sostenible i impulsa l'esport del
motor al nostre país.
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PINZELLADES DE LA MOBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES
El parc automobilístic ha crescut de manera quasi ininterrompuda des del 1910. A principis de
segle, a Girona hi havia al voltant de 100 vehicles, el 2012 n’hi havia 594.325 de registrats a la
demarcació.
El 1917, la benzina costava 1 pesseta el litre. El 1964 havia augmentat fins a les 6,5 pessetes.
Actualment costa al voltant d’1,4 euros (232,94 pessetes).
A inicis del segle XX, amb la irrupció de l’automòbil, es fa evident que bona part de la xarxa
viària gironina està obsoleta. A Portbou no hi va poder arribar el primer cotxe fins el 1917.
Durant bona part del segle XX, a Puigcerdà i la Jonquera, els corresponsals del RACC es van
encarregar dels tràmits duaners per tal que els automobilistes poguessin entrar a França.

13

